Hospitalskatalog
Produkter til hospitaler og hospice

Vores brands

Manuelle kørestole, hverdagens hjælpemidler og hjælpemidler til bad og toilet

Pædiatriske mobilitetshjælpemidler til at
sidde, stå og gå samt transport, bad og toilet

Pædiatriske sæder og
hjælpemidler til transport

Aktive kørestole til
voksne og børn

Kørestolspuder og
positioneringsløsninger

Trykaflastende luftpuder

Lifte, sejl og forflytningshjælpemidler

Manuelle forflytnings- og
positioneringshjælpemidler

Luftassisterede forflytnings- og
repositioneringshjælpemidler

Velkommen til Etacs Hospitalskatalog, hvor vi præsenterer et
udvalg af vores store produktsortiment.
Produkterne i dette katalog er nøje
udvalgte i forhold til at lette plejepersonalets arbejdsmiljø, samtidig
med at patienten får den bedst
mulige behandling. Derudover præsenteres vigtige produkter, som
vil reducere risikoen for spredning
af infektion og bakterier (Single
Patient Use produkter).
Ønskes mere information om produkterne eller supplerede produkter,
er I velkomne til at kontakte Etac pr.
telefon eller e-mail. Desuden henviser vi til vores hjemmeside, der
viser vores fulde produktsortiment.

www.etac.dk
Tlf. 79 68 58 33
info@etac.dk
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Manuelle kørestole
Kørestole fra Etac er udviklet for at imødekomme mange forskellige behov hos brugere
samt plejere. Kørestolene har mange indstillingsmuligheder og et stort tilbehørsprogram.

Manuelle kørestole
Komfortkørestol: Etac Prio 3A Hospital
Denne rengøringsvenlige komfortkørestol er udviklet med
tanke på de store hygiejnekrav, der må tilgodeses på bl.a.
hospitaler. Prio 3A Hospital tåler vask i vaskemaskine og
alle puder har vandtæt hygiejnebetræk, der nemt kan
vaskes og tørres af. Stropryggen er nem at justere og det
brede tilbehørsprogram gør det enkelt at tilpasse stolen
til patienten.
Benytter hospitalet også vores populære Cross 6 krydsrammekørestol, tilgodeses god totaløkonomi og overskuelig logistik,
idet meget tilbehør fra Cross 6 kan benyttes på Prio.

Krydsrammekørestol: Etac Cross 6
Stellets unikke stabilitet gør at kørestolen Cross 6 reagerer
hurtigt i alle situationer. Både ryglæn og sæde er indstillelige
i forhold til højde, vinkel og form. Dette, i kombination med
en fodstøtte der kan indstilles i højde, dybde og vinkel,
skaber den stabilitet som er en forudsætning for mobilitet.
Takket være de adskillige valgmuligheder kan en Cross
6 tilpasses alle: korte og lange – smalle og brede. Hvis
behovene ændrer sig, kan kørestolen nemt tilpasses eller
suppleres med vores store udvalg af tilbehør. Cross 6 fås
helt ned til sædebredde 35 cm og kan dermed også bruges
til de større børn. Cross tilbydes også i en Cross 5 XL variant
med sædebredde op til 60 cm.
Cross 6 kan vaskes i vaskemaskine og til hospitalsbrug
anbefaler vi pudevarianten Tidy, som er en vandtæt pude/
ryg med svejsede sømme. Mulighed for broderi og tryk
(navn/logo) på ryggen.

Transportkørestol: Etac Transit
Transit er en gedigen transportkørestol tilpasset både
bruger og hjælper. Støbte gavle og krydsrammestel med
dobbelt kryds gør Transit letkørende og smidig. Den
højdejusterbare ryg sikrer god siddekomfort. Armlænene
er aftagelige og højdejusterbare vha. fingerskruer, men
kan fastgøres vha. værktøj. De svingbare benstøtter er
fastgjorte, men kan aftages vha. værktøj. Tværlås som
forhindrer at Transit kan klappes sammen, kan bestilles
separat. Transit kan leveres med broderi på ryggen.

Se vores fulde sortiment på www.etac.dk
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Trykaflastende puder
Tryksår er pinefulde og dyre at behandle, og er et ofte forekommende sundhedsmæssigt
problem. Ved at bruge den korrekte pude, som kombinerer de bedste trykfordelingsegenskaber med høj stabilitet og komfort, er risici for at udvikle tryksår signifikant reduceret.

Luftcellepuder

Luftcellepude:
StarLock

Luftcellepude:
Star Stabil Air

Luftcellepude:
Star Standard Air

Luftcellepude med luftcellelåsning.
Ved hjælp af patenteret låsning af
hver enkelt luftcelle giver StarLock
individuelle positioneringsmuligheder
med maksimal trykaflastning. Puden
fås i 4 højder. Leveres med lycra eller
hygiejnebetræk.

Luftcellepude og bløde skumrør hvor
en kombination af luft og det anatomisk formede skum giver stabilitet og
aflastning. Puden leveres i 2 højder.
Leveres med lycra eller hygiejnebetræk.

Enkel og let indstillelig luftcellepude. Brugeren opnår god komfort og
omslutning af bækkenet. Puden fås
i 2 højder. Leveres med lycra eller
hygiejnebetræk.

Skumpuder
Standardpude med Tidy
Tidy er et hygiejnebetræk, der er tilpasset til brug i miljøer,
hvor der stilles krav til enkel afspritning pga. flere brugere
– f.eks. på hospitaler og i institutioner. Betrækket er
vandafvisende og sømmene er svejste, så skumpuden ikke
optager fugt. Tidypuden fås til kørestolsbredder 35-60 cm.
Tidy tilbydes også som rygovertræk til kørestolene Cross 6 og
Cross 5 XL.

Komfortpude
Etac Komfortpude yder stabilitet og omslutning for lår og
bækken. Dette er en meget stor fordel for brugeren, der
opnår en opret og afslappet siddestilling. Puden er anatomisk
formet, med konturering til lårene fortil. For at mindske folder
i betrækket, skabes konturen på pudens underside. Puden
er konstrueret med en fordybning bagtil og et blødt indlæg
(memory-skum) for at aflaste sædebensknoglerne. Ønskes
yderligere nedsynkning og omslutning, kan det indbyggede
indlæg fjernes. Fås med velour- og hygiejnebetræk.

Se vores fulde sortiment på www.etac.dk
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Bad & Toilet
Vi forstår, hvad der er vigtigt for plejere og brugere, og ved at lytte til vores kunder, forstår vi
vigtigheden af let adgang, tilpasningsevne, værdighed og komfort.

Mobile bade- og toiletstole
Mobil bade- og toiletstol: Etac Swift Mobil-2
Swift Mobil-2 tilbydes i tre forskellige modeller; en standard
bade- og toiletstol, en tilt-model og en med 24” drivhjul. Alle
varianter fås også i XL-version med ekstra bred ryg.
For Etac Swift Mobil Tilt-2 kan tiltfunktionen (+ 5° til -35°)
betjenes fra begge sider, og giver øget sikkerhed for brugeren og en ergonomisk arbejdsstilling for plejeren. Alle badeog toiletstolene kan tilpasses mange brugerbehov og -størrelser grundet disse features: Maksimal brugervægt på hele
160 kg, højdejusterbar 45-60 cm (sæde-til-gulv), armlænene
kan justeres i højde og bredde, og den højdejusterbare,
svingbare fodstøtte tilbydes også i en kortere version,
sammen med et bredt udvalg af tilbehør.

Som tilbehør fås bl.a. en fremadvendt tipsikring.
Denne er særdeles velegnet, når der er stor vægtbelastning foran på stolen, f.eks. ved brugere med benet i gips.

Mobil bade- og toiletstol: Etac Clean
I over 20 år har Etac Clean været en stor succes grundet sit
funktionelle og æstetiske design. Hver detalje på Clean er
udformet for at lette bad og toiletbesøg for både bruger og
hjælper. Sædet er helt åbent bagtil, hvilket gør intimhygiejnen nemmere. Fodpladen sidder fast på stolen og kan let
skubbes ind under den, mens Clean stadig kan køres helt
ind over toilettet. Rengøringsvenligt design uden samlinger
betyder, at der ikke trænger vand ind i rørerne. For brugere
som kan og vil klare sig selv, findes Clean med 24” drivhjul.
Brugeren sidder sikkert og bremserne er let tilgængelige og
sidder ikke i vejen ved sideværts forflytning.
Tilbehørsprogrammet gør Clean meget fleksibel og nem at
tilpasse den enkelte brugers behov, f.eks. tilbydes der blødt
komfortsæde og plast- og engangsbækkener. Se det fulde
tilbehørsprogram på vores hjemmeside.

SPU

Single Patient
Use

Mobil bade- og toiletstol: R82 Heron
Det gennemtænkte design yder komfort til brugeren, da det
anatomiske omdrejningspunkt ved hoften bevares ved kip.
Heron fås i én størrelse, med mulighed for justering af
både bredde og dybde, og passer til større børn, samt
unge/voksne. Dertil fås Heron i en hydraulisk og en
elektrisk version. De har begge samme funktioner med
hensyn til højdejustering, selvstændig vippefunktion, tilt
in space og rygvinkling. Ønskes ekstra fokus på optimale
arbejdsstillinger og ergonomisk arbejdsmiljø, anbefaler vi
den elektriske version.
Max. brugervægt er 100 kg. for Heron med hydraulik og
125 kg. for Heron med el. Der tilbydes et stort udvalg af
tilbehør til Heron.
Se vores fulde sortiment på www.etac.dk
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Etac bad & toilet

Toilet

Fastmonteret toiletforhøjer:

Etac My-Loo

Løstmonteret toiletforhøjer:

Etac My-Loo

Etac Hi-Loo

Etac My-Loo er en funktionel toiletforhøjer, der passer på de fleste toiletter – også de væghængte toiletter,
hvor det ikke er muligt at benytte gennemgående bolte! Fås i tre højder: 2,
6 og 10 cm, med eller uden armlæn.

Løstmonteret toiletforhøjer med kantstop. Ekstra komfort samt sikker og
hurtig montering. Fås i to højder: 6
og 10 cm, med eller uden låg (uden
armlæn).

Fastmonteret, stabil og funktionel
toiletforhøjer, som er med til at sikre
en tryg og sikker forflytning til og fra
toilettet. Fås i to højder: 6 og 10 cm.
med og uden armlæn.

Toilet- og badestol:
Etac Kaskad

Toilet- og badestol:
Etac Swift

Armstøtte:
Etac OptimaL

En klassisk, funktionel og højdeindstillelig toiletforhøjer, som kan
bruges over et toilet eller som fritstående toiletstol. Kan stables.

En enkel, funktionel og højderegulerbar toiletstol. Leveres som standard
med bækken, bækkenlåg, ryg- og
sædepude.

En moderne og funktionel armstøtte,
som sikrer brugeren optimal hjælp
og støtte. OptimaL låses automatisk
i opslået stilling, fylder ikke meget og
er let at montere på væggen.

Fastmonteret toiletforhøjer:

10
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Badetaburetter og -bænke

Badetaburet: Etac Edge

Badetaburet: Etac Easy

Badebænk: Etac Swift

Lille badetaburet som optager
minimal plads i f.eks. brusekabinen.
Det skridsikre trekantede sæde gør
det letftere for brugeren at rejse sig
fra taburetten.
Max. brugervæg 130 kg.

Komfortabel og enkel taburet som
også leveres i en udgave med
drejeligt sæde. Højderegulerbare ben
kan enkelt justeres og dupskoene
tilpasser sig efter gulvets overflade.
Max. brugervæg 200 kg.

Diskret og funktionel badebænk, som
ved hjælp af tilbehøret kan ændres
til mange varianter. Swift er konstrueret, så den let tilpasser sig gulvets
niveauforskelle.
Max. brugervæg 160 kg.

Etac S.P.A. serien

Armstøtte: Etac Rex

Støttehåndtag: Etac Flex

Brusebadestol: Etac Relax

Etac Rex fås i 3 forskellige længder
og kan bestilles med eller uden støtteben. Enkel montering på væggen.

Materiale, form og overflade giver et
ergonomisk og sikkert greb, også
selvom hænderne eller støttehåndtag er våde. Kan enten skrues eller
limes. Monter én eller flere, alt efter
behov. Fås i hvid og grå.

Opslået tager stolen næsten ingen
plads. Formerne er afrundede og
de bløde armlæn er fæstnet direkte
i stolen - komfort og sikkerhed i ét!
Relax kan også med fordel monteres
som siddeplads i venteværelser eller
på gangarealer. Fås i hvid og grå.

Se vores fulde sortiment på www.etac.dk
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Lifte & Sejl
Vores mål er at skabe løsninger, der forbedrer livskvaliteten for brugere og plejere hver
dag, så vi får en sund arbejdsstyrke med mere energi til at yde opmærksomhed, omsorg og
pleje. Funktionelle kvalitetsprodukter der dækker ethvert behov.

Loftlifte og skinner
Molift Air og skinnesystem
Etacs loftlifte og skinnesystemer er en driftsbesparende
løsning til hospitaler og hospice. Løsningen integreres let
og er æstetisk tilpasset rummets indretning og arkitektur,
så det bliver et praktisk arbejdssted for plejere såvel som
et indbydende miljø for patienter og deres pårørende.

Loftlift med vægt
(tilbehør).

Loftliften Molift Air er udført i attraktivt design, hvor
maksimal holdbarhed og lave serviceomkostninger er
nøgleordene. Derudover skal det fremhæves, at Etac er
én af de få leverandører, der tilbyder et fuldt dækkende
program med løftemotorer, der løfter fra 200 til 500 kg. i
én løftestrop. De indbyggede softwareprogrammer (Servicetool) er standard, og unik differentiering af løft, udløser
et langt serviceinterval og er dermed meget driftsøkonomisk. Læs mere om Molift Service Tool på s. 15.

Etacs projektafdeling
Etacs projektafdeling har stor erfaring med at håndtere
projektering og implementering af loftlifte fra tegnebord
til færdig installation.
Vores projektguide giver et godt overblik over vores
forskellige løsningsmuligheder, og er et værdifuldt
arbejdsredskab for projekterende arkitekter, ingeniører,
entreprenører, samt rådgivere etc.
Vores produktsortiment indeholder både skinnesystemer, loftlifte og sejlprogrammer. Vi kan dermed tilbyde en
komplet og skræddersyet løsning inden for patienthåndtering - Kontakt vores projektafdeling for kompetent
rådgivning.

Se vores fulde sortiment på www.etac.dk

Vi tilbyder professionel rådgivning i form af bl.a.:
Projekterings- og beregningshjælp (Revit)
Detailprojektering
Udarbejdelse af beskrivelser
Deltagelse i opstarts-/projekteringsmøder
Deltagelse i koordineringsmøder med øvrige
entreprenører
Løbende besigtigelse på pladsen/projektet.
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Lifte & Sejl

Mobile lifte

Molift Quick Raiser 205

Molift Mover 180

En moderne sit-to-stand lift med elektrisk justerbar base
og en fremragende løfteevne, der nærmest ”skubber patienten op at stå”. Liften er komfortabel, stabil og sikker
og har en lille venderadius, selv i meget smalle rum. Det
elektrisk justerbare understel muliggør adgang næsten
overalt - også under de fleste senge og stole, da understellet er meget lavt. QuickRaiser 205 skal kombineres
med sejlene RgoSling Active.

En kompakt og let lift, som passer perfekt til hospitaler
og på hospice. Molift Mover 180s letvægtskonstruktion i
aluminium gør den meget let at manøvrere. Med et stort
løfteområde på 27-163 cm er det ikke kun muligt at løfte
højt – liften kan også løfte direkte fra gulv. Med Molift
Mover 180 har du mulighed for at benytte både 2- og
4-punktsåg.

Løfteåg
Vi tilbyder flere forskellige 2- og 4-punkts aluminiumsåg
med quick release kobling til løftestrop.
Alle sejl kan anvendes med begge typer åg, men i mange
tilfælde anbefaler vi at benytte vores 4-punktsåg, fordi det
giver et særdeles komfortabelt løft.

14
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Molift Service Tool
Alle lifte fra Molift har som standard en integreret, automatisk servicevarsling, der angiver, hvornår liften har
brug for service. Dette sikrer, at bruger og hjælper ved, at
liften er sikker i forhold til gældende lovgivning og regler.
Molift Service Tool beregner antallet af fulde løft
vha en unik differencering. Dette udløser et langt
serviceinterval, og er dermed meget driftsøkonomisk.
Med Molift Service Tool kan man forbinde sig til og
kommunikere med liften for at udføre service og teknisk
fejlsøgning. Vi kommer gerne og oplærer hospitalets
personale i brug af softwaren - og vi udfører også gerne
serviceeftersynet for jer.
Med softwaren er der også mulighed for at læse,
kontrollere og justere nøgleparametre i liften, såvel
som læsning og print af
servicehistorikken. Ydermere
kan Molift Service Tool
forbedre effektiviteten,
eftersom den angiver, hvorvidt
de typer lifte, der anvendes, er
egnede til brugergruppen og
deres behov.

Se vores fulde sortiment på www.etac.dk
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Lifte & Sejl

Sejl

SPU

Single Patient
Use

Molift UnoSling
Molift UnoSling HighBack er et personligt sejl, der er designet
til at imødekomme de høje krav og udfordringer, der findes
på hospitalerne i dag. Engangssejlet bør kun anvendes ved
én og samme patient (ingen vaskeomkostninger) – men
kan anvendes et utal af gange til samme patient. Sejlet
er designet og produceret til dette formål og er et effektivt
produkt i forebyggelsen af bakterie- og virusoverførsel.
Med til fordelene hører, at der spares omkostninger til den
lovpligtige halvårlige sejlinspektion af vaskbare sejl.

“Det er vores klare anbefaling at lade
hjælpemidler og udstyr så vidt muligt
være patient-bundne (SPU)”.
Etac A/S

Det siger kunderne om UnoSling:
Sejlet yder den bedste siddestilling for patienten
Justeringsmulighederne i stropperne er en stor
fordel, da siddestillingen kan reguleres
Yder den bedste patientkomfort
Materialet er mere behageligt end de øvrige
engangs-sejl på markedet
Nemt at påføre og fjerne igen
Diskret farve (lysegrå) er rart for patienten
Ingen omkostninger til den lovpligtige
halvårlige sejlinspektion af vaskbare sejl
Fordelagtig pris!
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Molift EvoSling

Molift RgoSling

Basissejl der klarer de mest almindelige typer af forflytning og passer til de fleste patienter. De fleste af vores
sejl fås i str. XXS til XXL og kan derfor bruges til både
børn og voksne.

Sejl med anatomisk form og et unikt tilpasset snit, der
giver et komfortabelt løft. De fleste af vores sejl fås i str.
XXS til XXL og kan derfor bruges til både børn og voksne.

Fås i følgende varianter:
- MediumBack og HighBack
- LowBack
- Hygiejne
- Amputation MediumBack
- Comfort MediumBack
- Shadow HighBack.

Molift EvoSling
FlexiStrap anvendes ved løft
af arme og ben.

Se vores fulde sortiment på www.etac.dk

Fås i følgende varianter:
- MediumBack og HighBack
- MediumBack Plus (se foto nedenfor)
- Toilet LowBack og HighBack
- Amputation Medium- og HighBack
- Comfort HighBack
- Stå/Gå-vest
- RgoSling StandUp, ståsejl
- RgoSling Active.

Molift RgoSling MediumBack Plus
er særligt udviklet til de store
patienter (160-500 kg).
Sammen med loftliften
Molift Air 500 klarer vi
selv de tungeste
løfteopgaver.
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Luftassisterede Produkter
Sammenlignet med traditionelle manuelle forflytningsteknikker, udgør HoverTech produkterne
alsidige forflytningssystemer, der signifikant reducerer personskader i forbindelse med
patienthåndtering. Den luftassisterede teknologi er et godt alternativ til planløft.

Luftassisterede forflytningsmadrasser
HoverMatt® SPU og HoverSling® SPU
Luftassisterede forflytningsmadrasser gør det lettere for
plejepersonalet og patienterne at gennemføre laterale
patientforflytninger. Når luften flyder, reducerer en pude
af luft under madrassen den trækkraft, der kræves for at
bevæge patienten med 80-90%, hvilket gør det muligt for
plejepersoner at overføre patienter sikkert.

SPU

Single Patient
Use

Madrasserne er kompatible med røntgen, MR- og CTscanning med dokumenteret artefaktfri billeddannelse.
Disse varianter er Single Patient Use (SPU), hvilket
reducerer omkostninger, håndtering og logistik ved vask,
samt risikoen for krydskontaminering.

HoverMatt® SPU

HoverMatt® SPU

Åndbar forflytningsmadras til sikker og let
lateral forflytning af sårbare patienter til
Single Patient Use (SPU).
Med SPU-varianten reduceres omkostninger
og logistik, og risikoen for krydskontaminering
mindskes.

HoverMatt® SPU Split-Leg

HoverMatt® SPU Split-Leg

Anvendes som standard forflytnings-madras
og er derudover udformet med en patenteret,
delt benstropsløsning (split-leg). Således
muliggøres anvendelse på operations-,
kirurgisk og gynækologisk leje i litotomi
positionen (fx til gynækologisk undersøgelse/
operation eller hofteoperation).

HoverSling® SPU Split-Leg

Unikt, patenteret og åndbart multiuse produkt, der kan anvendes både
som standard overflytningsmadras, til
repositioneringer og som regulært løftesejl
i siddende stilling.

HoverSling® SPU Split-Leg

HoverSling® SPU Repositioning Sheet
Dette åndbare multi-use-produkt fungerer
både som en HoverMatt® SPU og
repositioneringslagen. Ved behov for
begge funktioner, anbefales denne
variant, for at opnå god totaløkonomi og
forenklet logistik.

HoverSling® SPU Repositioning Sheet

Se vores fulde sortiment på www.etac.dk
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Luftassisterede Produkter

HoverMatt® Q2Roller
Repositioneringspude der består af to oppustelige
kamre, der afhjælper let og effektiv patientstillingsskift, lateral patientvending og sidelejring. Justerbare
kamre afhjælper hygiejne- og sårpleje, samt hyppige
stillingsskift og patientvendinger.
Åndbart materiale forhindrer opbygning af fugt,
hindrer tryk og øger patientens komfort. Single
Patient Use (SPU) reducerer omkostninger,
håndtering og logistik ved vask, samt risikoen for
krydskontaminering.

SPU

Single Patient
Use

HoverJack®

Løft af liggende patienter fra gulv, fx bariatriske samt evaluering
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Luftassisteret løftemadras
HoverJack®
HoverJack® giver akutpersonale mulighed for, ved hjælp
af luft-teknologi, at løfte og evakuere patienter/borgere i
selv de mest udfordrende miljøer. Madrassen anvendes
til løft fra gulv eller udendørs underlag, hvor det vurderes
at siddende løft med lift og sejl, eller planløft med lift ikke
er muligt eller optimalt.
Madrassen minimerer antallet af medarbejdere, der
er brug for, for at løfte patienten op på skadeleje eller
seng. Regulære personløft elimineres, samtidig med at
liggende patienter løftes sikkert og trygt.
HoverJack® består af fire kamre, der blæses op i
rækkefølge for at løfte patienten i liggende stilling, fra
gulv til f.eks. seng eller båre. Når HoverJack® er oppustet,
kan HoverMatt®-luftmadrassen, som placeres øverst,
bruges med samme lufttilførselsenhed, for sikker og nem
lateral patientforflytning til en seng eller stretcher/båre.

Se vores fulde sortiment på www.etac.dk

Det tager ca. 8-10 sekunder at fylde et kammer med luft
og Teflon® bunden giver mulighed for nem bevægelse på
alle overflader. Quick release deflation-ventiler kan sænke
patienten akut, hvis det er nødvendigt (CPR-funktion). Der
kan dog gives hjertemassage på et fyldt kammer.
HoverJack® minimerer også de mange udfordringer
akutpersonale har, ved transport af bariatriske patienter
fra hjem til hospital, idet vægtkapaciteten er på 544 kg.
HoverJack® fås i 2 varianter: HoverJack® Air Patient Lift og
EMS Evacuation HoverJack®. Begge modeller har samme
egenskaber, men sidstnævnte er designet med en “lomme”
og ekstra sikkerhedsstropper, der omslutter og støtter
patienten/borgeren. Denne funktion giver akutpersonalet
mulighed for at udføre sikker og effektiv evakuering – både
indenfor i smalle gange og ved evakuering ned ad trapper.
Derudover er den teflonbelagte bund udskiftelig.

Hospitalskatalog - Luftassisterede Produkter

21

Manuel Forflytning
Forflytningsprodukter fra Etac er udviklet udfra principper om det naturlige bevægemønster,
vægtoverføring, viden om friktion og etik. Ideen bag produkterne er, at de skal være simple
og lette at anvende for både bruger og hjælper.

Forflytnings- og glidesystemer
SPU

Single Patient
Use

Glidestykker: Immedia
MultiGlide
Single Patient Use (SPU)
Unikke glidestykker der anvendes til
forflytninger, hvor man vil mindske
friktionen. Leveres i bokse, som
kan placeres i en vægdispenser et
centralt sted på hver afdeling. Hvert
enkelt glidestykke er pakket i en
forseglet pose, og alle patienter får
ét personligt produkt. Posen kan
hænges direkte på sengen.

Immedia 2Move
Utrolig let forflytningsplade der
bygger bro over afstande og udjævner højdeforskelle ved liggende
forflytninger mellem to lejer. 2Move
anvendes i kombination med et
betræk som mindsker friktionen.
Betrækket fås i nylon og som
engangsmateriale. Vi forhandler
også ophæng til 2Move, samt
engangsovertræk.
Se vores fulde sortiment på www.etac.dk

Glide- og træklagner:
Immedia SatinSheet

Molift Raiser Pro

Brugervenlighed og nem håndtering
er vigtige parametre i et sikkert
arbejdsmiljø. Immedia SatinSheet er
et veldesignet system bestående af
glidelagen (BaseSheet) og træklagen
(DrawSheet), der arbejder sammen
om at gøre positionering og forflytning
lettere for patienter og hjælpere.
SatinSheet Systemet skal ikke fjernes
efter brug, og det er allergivenligt og
behageligt at ligge på.

Immedia E-board Oval,
glidebræt

Forflytningsplatformen Molift Raiser
Pro giver patienten en aktiv og sikker
forflytning, samt de bedst mulige
forudsætninger for et ergonomisk
korrekt arbejdsmiljø for hjælperen.
Tilbehøret Molift Raiser Belt er et
oprejsningsbælte, der skaber tryghed
for patienten og pga. det unikke
glidehylster giver hjælperen mulighed
for at facilitere patienten undervejs.

Immedia 4WayGlide LPL

Et tyndt fleksibelt glidebræt, for
horisontal forflytning, repositionering og
applikation af løftesejl. E-Board Oval er
et meget tyndt og fleksibelt bræt, med
lav friktion som gør det let at placere og
fjerne. Det er nemt at benytte og kræver
få kræfter af den, som skal placere
glidebrættet.

Forflytningssystem til vending og forflytning af patienter med omfattende funktionsnedsættelse, høj vægt, smerter
eller tryksår. 4WayGlide består af to
dele, en vendemadras og et nylonlagen
der fastgøres til sengens madras. Den
lave friktion gør vending og forflytning i
alle retninger lettere. Håndteres manuelt eller med lift.
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Positionering
I dag ved vi, hvor vigtigt det er at positionere 24 timer i døgnet 7 dage om ugen, for at opretholde intakte kropsfunktioner. Samtidig undgås sekundære komplikationer som f.eks. kontrakturer, fejlstillinger og sår.

Positionering og puder
Etac tilbyder et bredt sortiment af kiler, støtte- og
positioneringspuder, med forskellige former og fyld. Ved
brug af puderne kan man bl.a. opnå:
• Forebyggelse (kontrakturer, fejlstillinger, tryksår)
• Behandling (f.eks. Bobath)
• Aflastning (komfort, bedre søvn, smertelindring).
• Kortvarig støtte, f.eks. ved røntgen og scanning.

Se vores fulde sortiment på www.etac.dk
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Hverdagens hjælpemidler
Hverdagens hjælpemidler letter vigtige hverdagsopgaver, som at gribe fat, åbne, spise,
skrive og tage tøj på. Her viser vi blot et lille udpluk af vores sortiment til inspiration - se
hele udvalget på vores hjemmeside.

Kom rundt

Større selvhjulpenhed

En dobbeltsidet rampe er beregnet til at ligge hen over
et dørtrin, for at lette adgang for rollator- og kørestolsbrugere. Dørtrinsramper tåler vask og er ideelle til
hjemlån, f.eks. sammen med en kørestol.

Patienten kan opnå større selvhjulpenhed vha. bl.a.
strømpepåtagere og gribetænger. Etac strømpepåtagere
findes i flere brugervenlige modeller med forskellige
funktioner. Vores gribetænger er lette og har ergonomisk
designede håndtag, som gør det at nå og gribe nemmere.
En magnet i håndtaget gør det muligt at opsamle små
metalgenstande.

Kropspleje

Spise og drikke

Beauty er vores prisbelønnede serie af kropsplejehjælpemidler til personer med nedsat bevægelighed og
svage muskler. Produkternes unikke kombination af god
funktion, ergonomiske egenskaber og banebrydende
design øger rækkevidden samtidig med, at belastningen
af hænder, arme og skuldre minimeres.

Bestik og service specielt egnet til personer med nedsat
funktion i hænder og arme. Udvalget fås i flere varianter
med forskellige egenskaber, f.eks. letvægtsbestik eller
bestik med tykkere skafter, specielt skånsomt mod
leddene og aflaster fingrene.

Se vores fulde sortiment på www.etac.dk
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Børn og unge
Som barn er der så meget man gerne vil; lære at tale, læse, lege med vennerne og finde på
sjove ting. Alle kan ikke gøre alt, men der findes ofte hjælp at få, som skaber muligheder for
et rigere liv. Etac tilbyder et stort sortiment af produkter til børn med nedsat funktionsevne.

Sidde

Krydsrammekørestol: Etac Cross 6

Sæde: R82 Scallop

Stellets unikke stabilitet gør at kørestolen Cross 6
reagerer hurtigt i alle situationer. Både ryglæn og sæde
er indstillelige i forhold til højde, vinkel og form. Dette,
i kombination med en fodstøtte der kan indstilles i
højde, dybde og vinkel, skaber den stabilitet som er en
forudsætning for mobilitet. Takket være de adskillige
valgmuligheder kan en Cross 6 tilpasses alle: korte og
lange – smalle og brede. Hvis behovene ændrer sig, kan
kørestolen nemt tilpasses eller suppleres med vores
store udvalg af tilbehør. Cross 6 fås ned til sædebredde
35 cm.

Scallop er et unikt og sjovt sæde, der fokuserer på tre
faktorer: enkelhed, støtte og alsidighed. Sædet kan
nemt monteres på de fleste stole, eller alternativt bruges
siddende på gulvet.
Det er en god løsning for de børn, der har brug for ekstra
støtte når de sidder på gulvet eller på en stol. Sædet er
let og smart, og det gør det muligt for brugeren at deltage
i hverdagsaktiviteter sammen med hele familien. Scallop
kan bruges til forskellige aldersgrupper og til en bred vifte
af aktiviteter.

Cross 6 kan vaskes i vaskemaskine og til hospitalsbrug
anbefaler vi pudevarianten Tidy, som er en vandtæt
pude/ryg med svejsede sømme. Mulighed for broderi og
tryk (navn/logo) på ryggen.

Se vores fulde sortiment på www.etac.dk
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Børn og unge

Gå

Sejl

Gangstativ: R82 Crocodile

Junior sejl

Gangstativ til det aktive barn, der både kan og vil lidt
mere. Stativet er placeret bag barnet, hvorved barnet
får en mere opret gang, samt frihed til bevægelse.
Crocodile er enkel at slå sammen, og derfor nem at tage
med overalt. I standardudgaven anvendes Crocodile
af de børn, der kun har brug for lidt støtte, men den
kan suppleres med forskelligt tilbehør, hvis behovet for
støtte ændres. Crocodile kan anvendes både inden- og
udendørs og fås i fire størrelser.

Juniorsejlet er udviklet i samarbejde med børn og voksne
på specialskoler og specialinstitutioner i Danmark.
Sejlet tager udgangspunkt i de særlige behov, som børn
med handicap kan have i forbindelse med løftet og ved
positionering i kørestol. Materialet i juniorsejlet er tyndt,
åndbart og uden generende syninger eller bånd.
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Bad og toilet

Toilet- og badestol:
R82 Heron

Toilet- og badestol:
R82 Flamingo High-low

Heron med el er det sidste nye inden for toilet- og
badestole. Bag det rene og enkle design gemmer der
sig mange funktioner, der forbedrer både brugerens og
hjælperens oplevelse. Det gennemtænkte design yder
komfort til brugeren, da det anatomiske omdrejningspunkt ved hoften bevares ved kip.

Flamingo High-low er en moderne og komfortabel badeog toiletstol, der passer ind i ethvert badeværelse. Sædet
giver god komfort for brugeren og det elegante design gør
det nemt for hjælperen at arbejde med produktet.

Heron fås i én størrelse, men med mulighed for justering
af både bredde og dybde, og passer til større børn, samt
unge/voksne. Dertil fås Heron i en hydraulisk og en
elektrisk version. De har begge samme funktioner med
hensyn til højdejustering, selvstændig vippefunktion, tilt
in space og rygvinkling. Ønskes ekstra fokus på optimale
arbejdsstillinger og ergonomisk arbejdsmiljø, anbefaler vi
den elektriske version.
Max. brugervægt er 100 kg. for Heron med hydraulik og
125 kg. for Heron med el. Der tilbydes et stort udvalg af
tilbehør til Heron.

Se vores fulde sortiment på www.etac.dk

På grund af den trinløse og højdejusterbare funktion
opnås en rigtig god ergonomi, hvilket betyder at
hjælperen kan udføre bade og hygiejneopgaver i en
behagelig og god arbejdsstilling.
Flamingo High-low fås i 4 størrelser og kan anvendes
fritstående med et bækken, direkte over toilettet og som
en badestol. Sædet er aftageligt, og kan monteres direkte
på et toilet eller i et badekar. Max. brugervægt er 70 kg.
Flamingo fås også i en udgave uden High-low funktion.
Til Flamingo str. 1 og 2 fås “Potty Frame” som tilbehør.
Monter det eksisterende Flamingosæde på rammen og
du får en pottestol til det mobile barn.
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Version 1 - 2022 ∙ Forbehold for trykfejl og evt. ændringer

Etac er en af verdens førende udviklere og forhandlere af ergonomiske
hjælpemidler og løsninger til forflytning og patienthåndtering.
Vi ønsker at skabe de bedste løsninger til øget livskvalitet
for den enkelte, dennes familie og hjælpere.
Hold dig orienteret om de seneste nyheder
og produktinformationer på www.etac.dk.

Etac A/S
Parallelvej 3, 8751 Gedved
Tlf 79 68 58 33
info@etac.dk - www.etac.dk

Etac, afdeling øst
Handicaporganisationernes Hus
Blekinge Boulevard 2
2630 Taastrup

